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                                                                                          Marzena Drosio  
Dyrektor Żłobka Miejskiego  
w Morągu 

 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W MORĄGU  
NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

 

I. Dane o dziecku:   

1. Imię i nazwisko …............................................................................................................ ......  

2. Data i miejsce urodzenia …... …………………………………,PESEL…………………... , 

 a w przypadku braku PESEL, serię i nr paszportu ……………………………………………  

3. Adres zamieszkania   ........................................................................................................ ........  

 

II. Dane dotyczące rodziców (prawnych opiekunów): 

 

1. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) ..............................................................  
2. Numery PESEL rodziców ……………………………………………………………………  
3. Adres zamieszkania matki (opiekuna prawnego) ....................................................................  
4. Adres zamieszkania ojca (opiekuna prawnego) .......................................................................  
5. Adresy poczty elektronicznej ……………………………………………………………………… 
 
6. Numery telefonów: matki ............................................ , ojca ................................................ 

 

III. Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka : 

 

……..…………………………………………………………………………………..............................  
......................................................................................................................................................, 
 
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Preferencje przy naborze: 

 

1. W przypadku większej liczby dzieci, niż liczba wolnych miejsc w żłobku, brane są pod 

uwagę następujące kryteria z przypisaną wartością punktów:  
1) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie lub objęcie dziecka pieczą zastępczą -1 pkt;  
2) dziecko, których oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium ma zastosowanie wobec rodzica 

samotnie wychowującego dziecko- 4pkt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3) niepełnosprawność dziecka lub rodziców - 2 pkt; 

4) wielodzietność rodziny dziecka -1 pkt;  
5) rodzeństwo dziecka objęte  wychowaniem przedszkolnym -1 pkt; 

6) dziecko mające rodzeństwo uczęszczające do żłobka- 1 pkt; 

7) dziecko rodziców, prawnych opiekunów, spełniających kryterium wymienione w pkt 2, 

które uczęszcza do żłobka w roku poprzedzającym rok żłobkowy, którego dotyczy rekrutacja-

1 pkt; 



8) dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego 

lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia 

obowiązkowego szczepienia ochronnego-1 pkt. 
 

2. W celu potwierdzenia sytuacji wymienionych w punktach 1,2,3,4,5 dołącza się dokumenty 

potwierdzające spełnianie odpowiednio kryteriów:  
1) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

2) Zaświadczenia rodziców o zatrudnieniu, uczeniu się, prowadzeniu działalności 
 
gospodarczej, złożone oddzielnie przez każdego rodzica 

3) Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
 
w porozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych; 
 
4) Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka; 

5) Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka;  
6) Oświadczenie, że rodzeństwo dziecka jest objęte wychowaniem przedszkolnym; 

7) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do żłobka; 

8) Oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

9) Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do żłobka w roku poprzedzającym rok żłobkowy, 

którego dotyczy rekrutacja. 
 
 

 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                      

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

 

 

 

Podpis rodziców (prawnych opiekunów): ………………………………….. 

 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

 

1. …………………………………………………………………………………………….. 

 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

 

4. …………………………………………………………………………………………….. 

 

5. …………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 


